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บทคัดยอ 
 

  การทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวโหระพา ใหปลอดภัยจากเชื้อ E. 

coli และเชื้อ Salmonella spp. ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการที่แปลงเกษตรกร หมูที่ 5 ต.สีหนาท อ.

ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ระหวางเดือน มีนาคม-กันยายน 2554 มีวัตถุประสงค เพื่อทราบความเสี่ยง

ของการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย E. coli และ Salmonella spp. และไดเทคโนโลยีการเก็บเก่ียว และการปฏิบัติ

หลังการเก็บเกี่ยวโหระพา ใหปลอดภัยจากเชื้อ E. coli และ Salmonella spp. โดยทดสอบเปรียบเทียบระหวาง

วิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรกับวิธีที่ปรับใช ไดแก การใชอุปกรณในการเก็บเก่ียว

ที่สะอาด ใชน้ําประปาและน้ําสมสายชู 0.2 % นาน 15 นาท ี ในการลางทําความสะอาด พบวา ผลผลิตกอนการ

ลางในกรรมวิธีทดสอบพบ E. coli จํานวน นอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธ ี

เชนเดียวกับการลางผลผลิตดวยน้ําประปาน้ํา และน้ําสมสายชู 0.2 %  นาน 15 นาที ที่พบเชื้อ E. coli นอยกวา 

10 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp. การประเมินจุดเสี่ยงในการปนเปอนของเชื้อ E. coli เชื้อ 

Salmonella spp. ในการผลิตของเกษตรกรระหวางขั้นตอนการคัดตัดแตง โดยวิธีการ Swab Test จํานวน 5 จุด 

ไดแก ตะกราเก็บผลผลิต มือเกษตรกร มีดตัดแตง โตะคัดแยก และตะกราสงผลผลิต พบวา ทั้ง 5 จุด มีเชื้อ E. 

coli จํานวน นอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp. 
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คํานํา 

 

 โหระพาเปนพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการบริโภคเปนอยางมาก มีการเพาะปลูกกันอยูทั่ว

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เปนพืชอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งเพื่อการบริโภค

ภายในประเทศและสงออกตางประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงผลิตที่สําคัญ

และมีจุดรวบรวมผลผลิตเพื่อสงออกตางประเทศ โหระพาเปนพืชที่มีกลิ่นหอมระเหยเฉพาะตัวซึ่งใชเปน

สวนประกอบสําคัญในการปรุงอาหารไทย และมีปริมาณการสงออกสูงขึ้นทุกป การผลิตผักสดที่ดีใหปลอด

เชื้อจุลินทรียเพื่อความปลอดภัยสําหรับบริโภคตองควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต การปฏิบัติที่ดีในแปลงปลูก 

(GAP : Good Agricultural Practices) การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การผลิตที่ดีในโรงคัดบรรจุ 

(GMP : Good Manufacturing Practices) การขนสง ตลอดจนถึงปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของในการผลิต การบริโภค

ผักผลไมสดในปจจุบันมีปริมาณสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุมพืชสมุนไพรซึ่งเปนพืชอาหารเพื่อสุขภาพเปนที่นิยมทั้ง

ตลาดภายในและตางประเทศ วิธีการลดการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียในโรงคัดบรรจุ โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตที่

ดีในโรงคัดบรรจุมีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากสามารถชวยลดปริมาณเชื้อจุลินทรียปนเปอนที่ติดไปกับ

ผลผลิตไดถามีระบบการจัดการที่ดี ซึ่งหากประเทศผูซื้อปลายทางตรวจพบสารจุลินทรียปนเปอน ติดไปกับผลผลิต

จะถูกระงับการนําเขาจากประเทศผูซื้อทันทีเปนผลเสียตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก การปนเปอนของเชื้อ 

Salmonella spp. ในผักสดเพื่ อการสงออก มีผลกระทบตอโรงงานผักสดสงออกตลอดจนผู เกี่ยวของ    

โดยเฉพาะเกษตรกรผูปลูก สรางความไมเชื่อมั่นในสินคาและเขมงวดในการตรวจสอบของประเทศผูซื้อสินคา การ

ประเมินจุดเสี่ยงของการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย E. coli และ Salmonella spp.ทําใหทราบถึงแหลงที่มาและ

สามารถลดการปนเปอนของเชื้อดังกลาวได จึงควรทําการวิจัย การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว

และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวโหระพาใหปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย E. coli และ Salmonella spp. เพื่อใหได

ขอมูลสําหรับพัฒนากระบวนการผลิตพืชผักของเกษตรกรตอไป  

 

วิธีดําเนินการ 
 

วิธีการ  

1. คัดเลือกเกษตรกร และพื้นที่ ที่มีการปลูกโหระพาเปนการคาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. การวางแผนการทดสอบซึ่งจะดําเนินการทดสอบเปรียบเทียบระหวางวิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ

เก็บเก่ียว ของเกษตรกรกับวิธีที่ปรับใช 

 2.1 วิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ของเกษตรกร  



 2.2 วิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวตามเทคโนโลยีที่ปรับใช ไดแก 

            2.2.1. การเก็บเกี่ยว ใชมีด กรรไกร ที่มีการทําความสะอาด 

  2.2.2. การขนยายออกจากแปลงปลูก ใชตะกรา เขง ที่มีวัสดุที่สะอาดรองรับ 

  2.2.3. การคัดคุณภาพ ตักแตง ใชมือ กรรไกร โตะ ที่มีความสะอาด 

  2.2.4. การลางน้ําทําความสะอาด ใชน้ําประปาในการลาง 

  2.2.5. การลางทําความสะอาด ใชน้ําสมสายชู 0.2 % นาน 15 นาที 

  2.2.6. ทําความสะอาดตะกรา หรือภาชนะบรรจุผักที่มาจากผูรับซื้อ หรือบริษัท 
  

 การบันทึกและเก็บขอมูล 

  1. เก็บตัวอยางพืชเพื่อวิเคราะหเชื้อ E. coli  เชื้อ Salmonella กอนการลาง ตัดแตงผลผลิต 

  2. เก็บตัวอยางพืชเพื่อวิเคราะหเชื้อ E. coli  เชื้อ Salmonella หลังการลาง ตัดแตงผลผลิต 
 

เวลาและสถานที่ 

 เริ่มตนมีนาคม 2554 สิ้นสุดกันยายน 2554 ดําเนินการ  ณ แปลงเกษตรกรในพื้นที่หมูที่ 5 ต.สีหนาท อ.

ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  จํานวน 5 ราย 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

ดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวโหระพา ใหปลอดภัยจากเชื้อ 

E.coli และเชื้อ Salmonella ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผลผลิตกอนการลางในกรรมวิธีทดสอบ และ

กรรมวิธีเกษตรกรพบวามีเชื้อ E.coli จํานวน นอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 

กรรมวิธี และเมื่อนําผลผลิตไปลางดวยน้ําประปาน้ํา และน้ําสมสายชู 0.2 % นาน 15 นาที แลวนําไปตรวจ

เชื้อจุลินทรียปนเปอน พบวามีเชื้อ  E.coli จํานวน นอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp. (ตาราง

ที่ 1) การปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในแปลงผลิตมักเกิดจากการใชน้ําจากแหลงน้ําที่สกปรกที่มีเชื้อเหลานี้ปนเปอน

อยู การใชปุยอินทรียพวกปุยคอก ปุยหมักซึ่งมีการปนเปอนเชื้อเหลานี้อยูสูง ทําใหมีเชื้อจุลินทรียปนเปอนใน

ผลผลิตที่ปลูกได (Madden, J.M.,1992) และการใชอุปกรณในการเก็บเกี่ยวที่ไมสะอาดทําใหมีการปนเปอนของ

เชื้อจุลินทรียได วิธีการลดการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียในโรงคัดบรรจุ หรือจุดรวบรวมดวยการลางเปนวิธีที่นิยมและมี

ประสิทธิภาพดีวิธีการหนึ่งโดยใชน้ําเปลาลางหรือเติมสารตางๆที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตหรือควบคุมปริมาณ

เชื้อจุลินทรียได (บุษราและคณะ,2550) การลางผลผลิตผัก จํานวน 5 กิโลกรัมในน้ําสะอาด 20 ลิตร จะชวยลด

จํานวนเชื้อ จุลินทรียทั้ง 2 ชนิดใหอยูในระดับที่ปลอดภัย (อรัญญา,2552)  อีกทั้งการใชและน้ําสมสายชู 0.2 % 

นาน 15 นาที สามารถลดปริมาณเชื้อ E.coli และ เชื้อ Salmonella spp. ได (ปราณีและคณะ, 2554) ในขณะ

ทําการทดสอบเปนชวงที่บริษัทรับซื้อผลผลิตเพื่อการสงออกงดรับซื้อผลผลิตทั้งหมด เนื่องจากถูกระงับการสงออก 

ทําใหเกษตรกรมีความเดือดรอน จึงใหความสําคัญเรื่องการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียอยางมาก เกษตรกรมีการทํา



ความสะอาดวัสดุและอุปกรณที่ใชตามคําแนะนําของคณะผูวิจัยอยางเครงครัดทุกขั้นตอน และมีจํานวนผลผลิตเขา

สูโรงคัดบรรจุจํานวนนอย การจัดการเรื่องการปนเปอนจึงทําไดงาย และมีประสิทธิภาพสูง ทําใหการตรวจสอบ

เชื้อจุลินทรียปนเปอนพบมีเชื้อ  E.coli จํานวน นอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp. ในทุก

กรรมวิธีการทดสอบ 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการสุมตัวอยางไปตรวจวิเคราะหหาเชื้อจุลินทรียปนเปอน 

  

 

 การประเมินจุดเสี่ยงในการปนเปอนของเชื้อ E.coli, เชื้อ Salmonella spp. ในการผลิตของเกษตร

ระหวางขั้นตอนการคัดตัดแตง โดยวิธีการ Swab Test จํานวน 5 จุด ไดแก ตะกราเก็บผลผลิต มือ มีด โตะคัด

แยก และตะกราสงผลผลิต พบวาทั้ง 5 จุด มีเชื้อ E.coli จํานวน นอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ 

Salmonella spp. (ตารางที่ 2) ในการประเมินจุดเสี่ยงทําใหทราบถึงจุดที่มีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย 

สามารถใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันไมใหเกิดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียอยางมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินจุดเสี่ยงการปนเปอนจุลินทรียโดยวิธี Swab Test 

 

 

กรรมวิธี Escherichia coli Salmonella spp. 

เก็บเกี่ยววิธีเกษตร  <10 cfu/g ไมพบ 

เก็บเกี่ยววิธีทดสอบ <10 cfu/g ไมพบ 

ลางน้ําประปา  <10 cfu/g ไมพบ 

ลางน้ําสมสายชู <10 cfu/g ไมพบ 

ตัวอยาง Escherichia coli Salmonella spp. 

ตะกราเก็บผลผลิต <10 cfu/g ไมพบ 

มือเกษตรกร <10 cfu/g ไมพบ 

มีด <10 cfu/g ไมพบ 

โตะคัดแยก <10 cfu/g ไมพบ 



สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

  ผลการนําผลผลิตโหระพาจากแปลงเกษตรกรมาตรวจวิเคราะหเชื้อ E.coli และ Salmonella spp. สรุป

ไดวากอนการลางดวยน้ําเปลาในกรรมวิธีทดสอบพบเชื้อ E.coli  จํานวน นอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ 

Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี และเมื่อนําผลผลิตไปลางดวยน้ําประปา และน้ําสมสายชู 0.2 % นาน 15 นาที 

พบเชื้อ E.coli จํานวนนอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp. การเก็บเก่ียวผลผลิต ดวยอุปกรณที่มี

การทําความสะอาด สามารถลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียได การลางผลผลิตดวยน้ําประปาน้ํา และสมสายชู 

0.2 % ทําใหเชื้อ E.coli ลดลง การประเมินจุดเสี่ยงในการปนเปอน ไดแก ตะกราเก็บผลผลิต มือ มีด โตะคัดแยก 

ตะกราสงผลผลิต มีเชื้อ E.coli จํานวน นอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp. โดยในชวงที่เขาตรวจ

เปนชวงที่เกษตรกรถูกระงับการซื้อจากบริษัทผูสงออก จึงใหความสําคัญเรื่องการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียอยาง

มาก มีการทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณที่ใชตามคําแนะนําของคณะผูวิจัยอยางเครงครัดทุกข้ันตอน ประกอบกับ

มีจํานวนผลผลิตเขาสูโรงคัดบรรจุจํานวนนอย การจัดการเรื่องการปนเปอนจึงทําไดงาย และมีประสิทธิภาพสูง ทํา

ใหการตรวจสอบเชื้อจุลินทรียปนเปอนพบมีเชื้อ E.coli จํานวน นอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella 

spp. ในทุกกรรมวิธีการทดสอบ 
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